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FIDELIDADE MACAU DONATES INFANT BABY SUPPLIES TO CARITAS MACAU  

 

MACAO, November 11, 2021 – Today, Fidelidade Macau - Insurance Company Limited (“Fidelidade”) donated infant baby supplies to 

Caritas Macau (“Caritas”), to support their caring action to families with infants in Macao, especially migrant workers who became 

unemployed and can’t return to their home country due to current restrictions in place caused by the COVID-19 Pandemic. 

This was a joint effort within the company, following the commitment made last September on the 2021 B2RUN (World's leading Corporate 

Running Series), where Fidelidade selected Caritas as the NGO to donate all the raised amounts gained by each employee efforts and 

performance during the race period. The amount raised was used to buy infant baby supplies for this donation. 

Fidelidade Executive Committee and the B2Run most active participants, gathered at the organization’s head office with Mr. Paul Pun, 

Secretary General of Caritas Macau to capture this moment, and express its corporate social responsibility commitment with the Macao 

society, especially to those who need more help and support. 

 

About Fidelidade in Macao 

Established in Portugal in the year of 1808, Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. is one of the oldest insurance companies in Europe. 

Today, Fidelidade is the market leader in Portugal, both in life and non-life segments, with a market share of 25,5% in 2019, and present 

in Angola, Cape Verde, Mozambique, Spain, France, Macao, Peru, Bolivia, Paraguay, and Chile.  

With 2.3 million customers in Portugal and more than 7 million worldwide, Fidelidade conducts its activity with a “Customer Centric 

Approach” strategy and, through a distribution network and channels of high dimension, assuring an integrated and personalized 

experience to its customers, for the different channel used. 

In the Macao SAR, Fidelidade Macau is duly authorized to perform insurance businesses since 1999. Throughout this 22 years, Fidelidade 

Macau has been serving its clients with the highest quality standards of insurance services for the protection of individual customers and 

companies, playing an extraordinary role in areas of social responsibility namely in the protection of lives, property, and people's well-

being, safeguarding the stability of society, insuring key infrastructure development projects, boosting economy and providing its 

customers with an attractive and innovative offer.  

Together, in protection, care and health, adding efforts and multiplying wills to serve more and better our customers.  

This is the spirit that has guided Fidelidade for over 210 years! 

So that life doesn’t stop 

忠誠保險 FIDELIDADE   

mailto:info@fidelidade.com.mo
http://www.fidelidade.com.mo/
https://www.fidelidade.com.mo/
https://www.fidelidade.com.mo/


新聞稿 

PRESS- RELEASE 
 

澳門南灣大馬路 567 號大西洋銀行大廈 14 樓 Av. Praia Grande No. 567, 14/F, BNU Building, Macao  

電話 Tel : (853) 2833 9472 傳真 Fax : (853) 2833 8549 電郵 E-mail : info@fidelidade.com.mo 網址Website : www.fidelidade.com.mo                  2 

忠誠澳門向澳門明愛捐贈嬰幼兒食品及用品 

澳門，2021 年 11 月 11 日 – 忠誠澳門保險股份有限公司 (忠誠澳門)向澳門明愛捐贈嬰幼兒用品及食品，以支持澳門明愛家

庭及兒青服務。這活動主要為有需要家庭提供嬰幼兒用品及食品，尤其是受新型冠狀病毒疫情影響而失業以及因地區防疫措

施而滯留在澳門之外地勞工。 

這次活動集合忠誠保險員工之共同努力，履行 2021 年 9 月舉辦的 B2RUN 活動（世界領先的企業跑步系列）之承諾。忠誠

保險選擇了澳門明愛作為受惠機構，把員工於比賽期間籌得之款項全數捐贈，而該筆款項已用作購買這次捐贈之嬰幼兒用品

及食品。 

忠誠澳門董事會成員與一眾 B2Run 參加者一同到訪澳門明愛，並表示為社會有需要人士提供支援是企業應履行的社會責任。

捐贈儀式在澳門明愛總署舉行，並由澳門明愛總幹事潘志明代表接收。 

 

關於忠誠澳門 

忠誠保險（Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.）於 1808 年在葡萄牙成立，是歐洲歷史最悠久的保險公司之一。如今，忠誠保險

已成為葡萄牙人壽和非人壽保險領域的市場領導者，2019 年的市場份額為 25.5％，業務遍及安哥拉、佛得角、莫桑比克、西班牙、法國、

澳門、秘魯、玻利維亞、巴拉圭及智利。 

忠誠保險在葡萄牙擁有 230 萬客戶，全球擁有 700 萬以上的客戶，以「以客為本」的策略拓展業務，並通過分銷網絡和高維度的渠道，

為不同渠道的客戶提供整合式和個性化的體驗。 

忠誠澳門於 1999 年，正式獲准在澳門特別行政區發展保險業務。這 22 年來，忠誠澳門一直為客戶提供最優質的保險服務，為個人及企

業客戶提供保障。忠誠澳門亦在社會責任方面發揮重要角色，保障客戶生命、資產及財富、維護社會的穩定、承保主要基建開發項目，促

進社會的經濟發展，以及為客戶提供具吸引力的創新服務。 

連同保障、關懷及健康方面，我們會共同努力，更用心和積極，為客戶提供更多更好的服務。這便是帶領忠誠保險超過 210 年的精神！ 

生生不息 

FIDELIDADE 忠誠保險 
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A Fidelidade Macau Doa Produtos Para O Cuidado De Bebés À Caritas Macau 

 

MACAU, 11 novembro de 2021, Hoje, a Fidelidade Macau – Companhia de Seguros S.A. (“Fidelidade”) doou artigos de 

primeira necessidade para bebés à Caritas Macau (“Caritas”), como suporte ao apoio que a organização tem dado a 

famílias com crianças em Macau, nomeadamente trabalhadores imigrantes que ficaram desempregados e não tem 

possibilidade de regressar ao seu país devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19. 

Este donativo advém de um esforço conjunto dentro da companhia, que se comprometeu no passado mês de setembro a 

participar na B2RUN 2021 (World's leading Corporate Running Series), na qual a Fidelidade selecionou a Caritas como 

ONG para a doação dos fundos acumulados através da participação e prestação de cada trabalhador durante a corrida. O 

valor acumulado foi usado para a compra de produtos de primeira necessidade para bebés, tais como leite de fórmula, 

fraldas, etc. 

O Comité Executivo da Fidelidade e os participantes mais ativos da B2Run assinalaram o momento da doação nas 

instalações do escritório central da organização na presença do Dr. Paul Pun, Secretário-Geral da Caritas Macau, em 

demonstração da responsabilidade social que empresa tem com a comunidade de Macau, em especial para com aqueles 

que mais necessitam de ajuda e suporte. 

 

Sobre a Fidelidade em Macau 

Fundada em Portugal no ano de 1808, a Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. é uma das mais antigas seguradoras na Europa. 

Hoje, a Fidelidade é líder de mercado em Portugal, nos ramos vida e não vida, com uma quota de mercado de 25,5% em 2019, estando 

presente em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile. 

Com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 7 milhões em todo o mundo, a Fidelidade conduz a sua atividade com uma estratégia 

de “Customer Centric Approach” e, através de uma rede de distribuição e canais de elevada dimensão e capilaridade, garante aos 

consumidores, uma experiência integrada e personalizada, independentemente do canal utilizado.  

Em Macau desde 1999, a Fidelidade Macau está devidamente autorizada a exercer a atividade de seguros, servindo a população local 

com uma oferta diversificada de soluções de proteção de clientes particulares e empresas. Ao longo destes 22 anos, a Fidelidade Macau 

tem vindo a servir os seus clientes com os mais elevados padrões de qualidade na prestação de serviços de seguros, desempenhando 

um papel crucial nas áreas da responsabilidade social, nomeadamente na proteção da vida, da propriedade e do bem-estar das pessoas, 

salvaguardando a estabilidade da sociedade, garantindo os principais projetos de desenvolvimento de infraestruturas, impulsionando a 

economia e proporcionando aos seus clientes uma oferta atrativa e inovadora. 

Juntos, em proteção, cuidado e saúde, somando esforços e multiplicando vontades para servir mais e melhor nossos clientes.  

É este o espírito que guia a Fidelidade há mais de 210 anos! 

Para que a vida não pare!  

忠誠保險 FIDELIDADE  
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